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14. 2. 2022. 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  И 

о раду подружница Библиотекарског друштва Србије за 2021. годину 

 

 

 Извештаје о раду доставиле су следеће подружнице: 

 

1) Подружница библиотекара Срема; 

2) Подружница јужнобачког округа; 

3) Подружница јабланичког округа; 

4) Подружница пиротског округа; 

5) Подружница топличког округа; 

6) Подружница поморавског округа; 

7) Подружница западнобачког округа; 

8) Подружница библиотекара Тимочке Крајине; 

9) Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду; 

10) Подружница севернобанатског округа; 

11) Подружница специјалних библиотека; 

12) Подружница браничевског округа; 

13) Подружница рашког округа; 

14) Подружница моравичког округа; 

15) Подружница мачванског округа; 

16) Подружница УБ „Светозар Марковић“ и високошколских библиотека 

Универзитета у Београду; 

17) Подружница колубарског округа; 

18) Подружница нишавског округа; 

19) Подружница златиборског округа 

 

 

Подружница библиотекара Срема 

 

Библиотечки радници Срема, окупљени у Подружницу библиотекара 

Срема, која је саставни део Друштва библиотекара Србије, редовно се ( ако 

прилике то дозвољавају ) окупљају, раде и друже. 

Утврђене циљеве и задатке Подружница остварује програмом Сабора 

библиотекара Срема, Годишњом скупштином, доделом Награде „Доситеј 

Обрадовић“, издавањем часописа „Годишњак библиотека Срема“, 

„Сусретима библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“ и никад 

оствареним, организовањем стручних посета библиотекама ван региона. 

http://www.bds.rs/
mailto:sekretar@bds.rs
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Органи Подружнице су Скупштина Подружнице и председник Подружнице. 

Сваке године домаћин и организатор Годишње скупштине је друга 

сремска библиотека. Редослед је утврђен Правилником и ниже се по 

азбучном реду седишта библиотека. 

Како ред налаже, а и Правилник, домаћин Скупштине у 2021. години 

била је Библиотека „Глигорије Возаровић“ у Сремској Митровици. Због 

ризичног окупљања више особа у затвореном простору, услед пандемије 

вируса ковид 19, Скупштина је одржана на отвореном, у Природном 

резервату бара Засавица. Скупштини је присуствовало укупно 87 

библиотечких радника, из свих библиотека Срема. У радном делу , на тему 

„Шта библиотеке раде кад све стане“ говорила је Јасмина Нинков, директор 

Библиотеке града Београда, поднет је извештај са Сабора библиотекара 

Срема, представљен нови број Годишњака библиотекара Срема и 

промовисан нови роман нашег завичајног писца Оливере Јелкић. 

Овогодишњи, 58. Сабор библиотекара Срема, одржан је 1. октобра 

2021. у Српској читаоници у Иригу. Сабор библиотекара Срема отвориле су 

Вера Новковић, у име домаћина и Невена Наић, председник организационог 

одбора овогодишњег Сабора. 

Посебну част  указао нам је председник Библиотекарског друштва 

Србије Богдан Трифуновић, који је са члановима Управног одбора 

присуствовао Сабору и одржао кратку поздравну беседу. 

На тему „Толстој и Достојевски у српској култури“ говорила је Наташа 

Булатовић из Библиотеке града Београда, која је и аутор изложбе постављене 

у Читаоници. Живот и рад  Достојевског представила је Драгана Тојага 

виртуелном изложбом, а о обичајима и вину у Срему, говорила је Моравка 

Тодић из митровачке библиотеке. 

Подружница библиотекара Срема на Сабору додељује награду 

„Доситеј Обрадовић“ библиотечким радницима за заслуге у раду и 

унапређењу библиотечке делатности. Ове године Награду је добила Љиљана 

Савић, виши дипломирани библиотекар Библиотеке „ Атанасије Стојковић“ из 

Руме. 

Вера Новковић, директор иришке Читаонице представила је издавачу 

делатност своје Библиотеке. 

Уз свесрдну помоћ директора румске библиотеке Дамира Васиљевића 

Тоскића оплемењен је програм музичким деоницама у извођењу удружења 

„Арс футура“. 

На самом крају дружења организован је обилазак манастира Гргетег и 

посета манастирској библиотеци. 

„Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића“ који су 

у организацији Библиотеке  „др Ђорђе Натошевић“ у Инђији,  одложени су за 

нека боља времена. 

Са надом да нас следећа година неће омести у раду, у 2022. години 

планирамо обележавање 50. годишњице постојања наше Подружнице. 

Тежина несигурности у будућност је велика, и треба се сетити патријарха 

Павла и његових речи: „Све ће проћи, остају само душа, образ и добра дела 

!“ 

Ако све буде како треба лако ћемо се организовати и наставити баш 

тамо где смо стали. 

Поздрав и останите здрави! 
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ПЛАН РАДА ПОДРУЖНИЦЕ БИБЛИОТЕКАРА СРЕМА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У зависности од епидемиолошких мера и здравственог стања нације 

Подружница библиотекара Срема за 2022. годину планира: 

1. Учешће у раду Скупштине  БДС 

2. Скупштину Подружнице мај/јун 2021. 

- Обележавање 50 година рада Подружнице 

- Промоција новог броја Годишњака библиотекара Срема 

3. Учешће у раду комисија и секција БДС 

4. Сабор библиотекара Срема, октобар 2022, Ириг 

5. Сајам књига, октобар, 2022. Београд 

 

                                                                                    Председник Подружнице 

                                                                     МА Ружица Станковић                                                        

дипломирани библиотекар саветник 

 

Примљено: 29. 12. 2021. 

Деловодни број додељен: 29 12. 2021. 

 

Подружница јужнобачког округа 

 

Подружница Јужнобачког округа окупља библиотекаре општинских, 

школских и специјалних библиотека из Новог Сада, Темерина, Титела, Жабља, 

Бачког Петровца, Бачке Паланке, Бача, Србобрана, Врбаса, Бечеја и Беочина. 

Трећег фебруара 2021, секретару БДС послати су годишњи извештај за 

2020, план рада за 2021 и подаци о делегатима у Скупштини БДС. Ажурирана 

је мејлинг листа чланова. 

Двадесетог четвртог фебруара 2021, у Народној библиотеци Србије, 

одржана је друга редовна седница Скупштине БДС, којој су присуствовали 

делегати из Јужнобачког округа. Седници је претходила седница Надзорног 

одбора БДС, којој је присуствовала чланица овог одбора, Бојана Грујић. Мр 

Милица Кирћански учествовала је у раду Друштва као чланица управног 

одбора. 

Због немогућности окупљања, Међународни сајам књига у Новом Саду 

ове године одржан је у хибридној форми. „Дани библиотека и библиотекара” 

нису одржани услед неповољне епидемиолошке ситуације, те самим тим 

није било форума БДС, као ни састанака чланова Подружнице. 

Међу библиотекарима Подружнице Јужнобачког округа одржавана је 

комуникација у електронском облику и путем телефона. 

Секретарка Подружнице Бојана Грујић, МА, учествовала је у раду 

заједничке седнице управâ Друштва библиотекара Републике Српске и 

Библиотекарског друштва Србије 4. јуна у Вишеграду, где је одржала 

предавање на тему „Савремена библиотека као креатор културне политике”. 

Чланови Подружнице били су активни учествовањем на стручно-научним 

скуповима и конференцијама. 

На 15. годишњем стручно-научном скупу Заједнице матичних 

библиотека Србије – „Библионет”, с темом „Библиотека од куће: изазови и 
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могућности организације библиотечких услуга током пандемије”, одржаном у 

Лесковцу  од 9. до 11. септембра, представили су се чланови Подружнице 

Јужнобачког округа из Бачке Паланке и Новог Сада. Драгана Петрић и 

Душанка Папић, из Народне библиотеке „Вељко Петровић”, из Бачке Паланке, 

изложиле су рад на тему: Мале библиотеке пред великим изазовом, а Весна 

Живковић, МА, из Градске библиотеке у Новом Саду, говорила је на тему: Рад 

Градске библиотеке у Новом Саду током пандемије КОВИД-19. Бојана Грујић, 

из исте библиотеке, била је члан програмског одбора скупа, којем је 

присуствовао и директор Градске библиотеке у Новом Саду Александар 

Јокановић. 

На 18. конференцији БДС, После 2020: нове прилике и перспективе, 

одржаној од 14. до 16. децембра 2021, чланови БДС из Градске библиотеке у 

Новом Саду учествовали су са два рада: Унапређење међуинституционалне 

сарадње и услуга библиотеке аутора Сање Арбутине и Драгана Јовановића, 

и Истраживање публике на пројекту „Нови Сад – биодиверзитетски град” (Novi 

Sad – BiodiverCity) ауторке Бојане Грујић. Као члан комисије за доделу 

годишњих награда, конференцији је присуствовала и мр Милица Кирћански, 

као и Катарина Новаковић, једна од кандидата за награду „Најбољи 

библиотекар”. 

У организацији БДС, председница и секретарка Подружнице 

Јужнобачког округа одржале су стручне вебинаре за чланове Друштва. 

Двадесет деветог септембра Бојана Грујић одржала је вебинар под називом 

„Стратешко планирање у јавним библиотекама”, а 22. октобра Милица 

Кирћански вебинар под називом „Усклађивање организације и 

систематизације рада у јавним библиотекама”. 

Чланови Подружнице присуствовали су и другим вебинарима у 

организацији БДС. 

 

ПЛАН РАДА ПОДРУЖНИЦЕ ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уколико дозволе епидемиолошки услови, у 2022. години Подружница 

Јужнобачког округа планира да одржи минимум два састанка са својим 

члановима; један у првом, други у другом делу године.  

У домену едукације, планирано је да се одржи минимум један стручни 

семинар, у другом делу године. Уколико ово не буде могуће уживо, услед 

важећих епидемиолошких мера, семинар ће бити одржан онлајн. 

Планира се даље учешће у телима БДС, у седницама Скупштине и у 

виду стручног доприноса и подршке. 

 

Секретарка Подружнице Јужнобачког округа 

Бојана Грујић, МА 

 

Примљено: 14. 1. 2022. 

Деловодни број додељен: 17 1. 2022. 
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Подружница јабланичког округа 

 

Подружница Јабланичког управног округа основана је, по први пут у 

историји лесковачког библиотекарства,  на конститутивној седници 9. 2. 2021. 

године. За председника Подружнице изабрана је Јадранка Јовић 

(дипломирани библиотекар),  за секретара подружнице Марија Југовић 

(дипломирани библиотекар). Делегати који ће Подружницу, поред 

председника, заступати на Скупштини БДС су директор Библиотеке Весна 

Илић и дипломирани библиотекари Марија Југовић и Надица Стојановић. 

Заменици делегата су дипломирани библиотекари Татјана Јанков и 

Александра Самокал Јовановић. Подружница Јабланичког управног округа 

тренутно броји  32 члана. 

Први састанак Подружнице Јабланичког округа одржан је 27. 5. 2021. 

године у 12 часова у Читаоници Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у 

Лесковцу. Састанком су председавали председник Подружнице Јадранка 

Јовић и секретар Марија Југовић, уз учешће 25 чланова Подружнице из 

општинских и школских библиотека Јабланичког округа, чиме је остварен 

кворум за рад и пуноважно доношење одлука.  

Након представљања активности и циљева рада Подружнице, који су 

усмерени на координирани рад Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у 

Лесковцу са радом јавних, школских и специјалних библиотека у Јабланичком 

округу, присутни су информисани о закључцима са Скупштине БДС, 

одржаној у Народној библиотеци Србије 24. фебруара 2021. године, на којој 

су присуствовали и делегати Подружнице БДС за Јабланички округ,  где је, 

поред материјала о којима су одлучивали делегати, извештаја о раду и 

пословању БДС  у 2020. години и Планом рада за 2021. годину, одржана и 

церемонија доделе диплома лауреатима награда БДС у 2020. години. 

На дневном реду састанка Подружнице било је и излагање плана  и 

програма рада Подружнице Јабланичког округа за 2021. годину, који је у 

потпуности усвојен. Чланови Подружнице су, такође, упознати и са 

Пословником о раду Подружница БДС. 

Поред рада на омасовљавању чланства, у 2021. години активно се 

радило и на решавању одређених стручних питања везаних за дигитализацију 

и каталогизацију, организованом учешћу на стручним скуповима и 

конгресима са промовисањем радова, презентацијама пројеката, 

обележавању јубилеја, значајних манифестација и прослава, организовању 

семинара, ангажовању у писању радова за стручни часопис Нови Легат у 

издању Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу. 

У циљу сталног стручног усавршавања одржан је семинар „Мејкерспејс 

- библиотечки караван идеја“ који је библиотекаре у Лесковцу и округу 

упознао са другачијим начином рада са децом и младима, са изазовима и 

перспективама технолошке ере и улогом библиотеке у праћењу савремених 

ИТ технологија. Мобилни мејкерспејс је последњих година пример добре 

праксе у библиотекама широм света. Реч је о сетовима који садрже опрему 

и упутства за рад са децом и младима у различитим стем-подручјима (у нашој 

Библиотеци на располагању су: micro:McQueen роботи, 3Д штампачи, 3Д 

принт оловке за обликовање предмета по шаблонима, микро:битови, BOSON-

сетови, скенери, дигитализација, електронска учионица, интерактивна табла и 

још много тога за креативан и практично-истраживачки рад). Одржано је 
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преко 37 радионица које су показале да је тежиште мејкерспејса на 

информационом умрежавању и едукацији младих, на њиховој интеграцији у 

рад наше Библиотеке, развијању идеја базираних на креативном дизајну, 

преношењу знања уз понуђену техничку и просторну инфраструктуру. 

Креативни аспекти библиотекарства, стварање и презентовање нових идеја, 

мотивација самих библиотекара и те како унапређују сопствене, као и 

потенцијале осталих библиотека које су чланице Подружнице, али и 

интересовања и ангажман самих корисника.  

Лесковачка Библиотека имала је велику част да од 9. 9. до 11. 9. 2021. 

године буде домаћин Библионета, стручно-научног скупа Заједнице матичних 

библиотека Србије, на којем се окупља велики број научних радника и 

стручњака у области библиотечкo-информационе делатности из свих 

библиотека Србије, са циљем да се унапреде активности матичних 

библиотека у регионалним центрима и другим народним библиотекама у 

Србији, као и да се афирмишу научно-истраживачке активности у домаћем 

библиотекарству. Тема 15. годишњег Библионета била је „Библиотека од куће: 

изазови и могућности организације библиотечких услуга током пандемије“. 

Успешна организација овог стручног скупа потврдила је оправданост мисије 

библиотекара у суочавању са изазовима који су пред струком у време 

технологије и динамичних промена и показала је примере добре праксе 

развоја и унапређења библиотечко-информационе делатности .  

 

План рада Подружнице БДС 

за Јабланички округ 

за 2022. годину 

 

Активности и циљеви рада Подружнице биће и у 2022. години усмерени 

на рад и ангажованост упосленика Народне библиотеке „Радоје Домановић“ 

у Лесковцу и библиотекара пет јавних библиотека које су у домену матичности 

Библиотеке у Лесковцу (Лебане, Бојник, Медвеђа, Црна Трава и Власотинце), 

као и на ангажованост библиотекара школских и специјалних библиотека. 

Омасовљење чланства je део струковне одговорности која потврђује 

заједничке пословне интересе и налази начина да интензивније делује на 

развој и унапређење библиотечко-информационе делатности. Координиран  

рад између наше Подружнице и осталих библиотека (јавних, школских, 

специјалних) и током 2022. године имаће за циљ сарадњу на решавању 

одређених стручних питања у свакодневном раду: 

- положај библиотекарске професије у друштву 

- принављање фондова путем јавних набавки  

- прикупљање и набавка јединица завичајне грађе 

- обележавање јубилеја и значајних манифестација  

- стручне консултације на тему дигитализације и каталогизације, као и измена 

у програмској опреми CОBISS3 

- помоћ и консултације у обради монографске и серијске грађе 

- активно учешће у прославама значајних датума, организација низ програма 

посвећених промоцији библиотеке, књиге и читања  

- слање радова за конференцију БДС 

- благовремено обавештавање колега о организовању семинара за школске 

библиотекаре и библиотекаре у јавним библиотекама 
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- учешће на стручним скуповима, конгресима и конференцијама са 

промовисањем радова, презентација, постера, пројеката 

- ангажованост у припреми радова за Нови Легат, стручни часопис Народне 

библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу 

- учествовање у раду стручних тела и на форумима БДС током године. 

Комуникација са члановима и делегатима јабланичке Подружнице, у 

зависности од предлога мера Кризног штаба које усваја Влада РС, одвијаће 

се електронским путем (позиви за редовне скупштине БДС, за семинаре, 

састанке, учествовања на конференцији, заједничку сарадњу...), 

телефонским путем или присуством на састанку, ако је такав вид окупљања 

могућ у датом тренутку. Сви састанци Подружнице одржаваће се уз 

поштовање актуелних епидемиолошких мера за заштиту здравља присутних у 

условима пандемије: обавезно ношење заштитних маски, дезинфекција руку 

приликом уласка у зграду Библиотеке и држање дистанце која подразумева 

размак приликом седања. 

Окупљање чланова Подружнице Јабланичког округа на састанцима 

одлична је прилика за размену искустава и актуелних информација о 

токовима развоја библиотечко-информационе струке, што нам пружа бољи 

увид какве су биле библиотечке услуге некад и данас и какве су могућности 

да се оне што више унапреде.  

Са члановима Подружнице планираћемо заједничке програме и 

пројекте, стручне састанке, семинаре, ангажовања професионалних и 

радних група, као и организовања стручних посета библиотекама у округу, 

региону и ван њега, у складу са нашим могућностима и текућим 

епидемиолошким условима. 

БДС је једино еснафско удружење радника наше струке које утиче на 

проток идеја међу библиотекама и буђење енергије за нове пројекте, а сама 

ангажованост и рад Подружнице БДС за Јабланички округ има за циљ 

промовисање делатности библиотека, подстицања развоја научно-

истраживачког рада у њима, развијања креативности и иницирања размене 

идеја у савременој библиотечкој теорији и пракси. 

 

У Лесковцу,                                                               

17. 1. 2022. г. 

Председник  Подружнице 

Јадранка Јовић 

 

Примљено: 17. 1. 2022. 

Деловодни број додељен: 18 1. 2022. 

 

Подружница пиротског округа 

 

У 2021. години могућност одласка на стручне скупове, као и у претходној 

години, није била тако честа. Пиротски библиотекари су учествовали на VII 

Округлом столу завичајних одељења библиотекара Србије и Црне Горе у 

организацији Библиотеке „Вук Караџић” у Пријепољу посвећеном 

„Библиотеци као издавачу, суиздавачу, аутору и коаутору публикација 

завичајних аутора и завичајних тема“ (2. јул); на стручном скупу „Креирање 
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иновативних услуга за промовисање културног наслеђа у библиотекама - 

презентација резултата међународног Еразмус+ пројекта“ у Београду (28. јул); 

XV Библионету у Лесковцу, научном скупу у организацији Заједнице матичних 

библиотека и Народне библиотеке „Радоје Домановић“ који је био посвећен 

теми „Библиотека од куће: изазови и могућности организације библиотечких 

услуга током пандемије“ (9-11. септембар); стручном скупу са 

међународним учешћем Жички сабор библиотекара у Краљеву и Врњачкој 

Бањи (6-8. октобар) који се бавио „Културним туризмом“ на коме су имали 

рад „Библиотека као водич кроз културно наслеђе Пирота“; на XVIII годишњој 

конференцији Библиотекарског друштва Србије „После 2020: Нове прилике и 

перспективе“ у Крагујевцу (14-16. децембар).  

На XX међународној конференцији „Библиотеке - читање – 

комуникације“, у организацији Народне библиотеке „Петко Р. Славејков“ из 

Великог Трнова и Факултета за библиотекарство и информационе технологије 

Великотрновског универзитета „Св. Кирило и Методије“, одржаној 17. 

новембра у онлајн формату преко ZOOM платформе, чија је тема била 

„Библиотечке и информационе услуге за особе са посебним потребама“ 

излагање на тему „Особе са инвалидитетом и особе са посебним 

потребама у јавним библиотекама у Србији (трендови, услуге, програми)“ 

имале су Надица Костић из Народне библиотеке Пирот и Елизабета Георгиев 

из Народне библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду. Сем основних 

података о развоју библиотечких услуга за особе са инвалидитетом у Србији, 

Костић и Георгиева су у раду представиле и искуство Народне библиотеке 

Пирот у реализацији пројекта „Аудио библиотека“ који је пиротска библиотека 

реализовала 2015. уз подршку Министарства културе.  

Захваљујући поново успостављеној сарадњи Народне библиотеке 

Србије са Француским институтом у Србији, петоро библиотекара из Србије, 

међу којима и двоје библиотекара Народне библиотеке Пирот, учествовало је 

на дводневневном семинару на тему културне медијације и развоја публике 

за стрип, који је одржан 20. и 21. маја у Загребу, у оквиру регионалног пројекта 

едукације библиотекара у домену стрипа.  

Уз бројне вебинаре на којима су учествовали библиотекари НБП током 

године, Обрада скениране грађе у програму ScanTailor назив је вебинара који 

је 25. марта  организовала Секција за дигиталну трансформацију библиотека 

Библиотекарског друштва Србије а који је водио Милан Јовановић, дипл. 

библиотекар Народне библиотеке Пирот. Како је велики број библиотекара 

исказао заинтересованост за ову тему и присуство вебинару, вебинар је 

поновљен 1. априла.  

У склопу припрема за окружну смотру рецитатора, Народна 

библиотека Пирот која традиционално организује ово такмичење а које је у 

2021. години први пут организовано у онлајн формату, омогућила је свим 

заинтересованим учесницима и њиховим менторима додатну обуку кроз рад 

са професиналним глумцем Александром Радуловићем. 

У првом броју часописа Библиотекар за 2021. годину, који је у целости 

тематски био посвећен раду библиотека(ра) током пандемије и дигиталним 

библиотекама, објављен је рад и дипломираног библиотекара Народне 

библиотеке Пирот Милана Јовановића. У трећем броју стручног часописа НБ 

„Радоје Домановић“ из Лесковца Нови легат изашао је и рад „Девета уметност 

као чувар културног наслеђа Пирота“ аутора Надице Костић и Бојане Митић. 
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Библиотекари Народне библиотеке Пирот и Народне библиотеке 

„Детко Петров“ из Димитровграда посетили су Градску библиотеку „Владислав 

Петковић Дис“ у Чачку, која представља изузетан пример како се зграда 

некадашњег Дома Војске може преобратити у модерну и пре свега 

функционалну библиотеку, испуњавајући највише стандарде за јавне 

библиотеке. Обилазак чачанске Библиотеке искоришћен је да се и кроз 

фотографије и начињену анализу документује како треба да изгледа једна 

јавна библиотека, с обзиром да је реконструкција зграде Дома Војске у коме 

је смештена Народна библиотека Пирот планирана за 2022. годину.  

 

Милорад Костић, председник 

 

Примљено: 20. 1. 2022. 

Деловодни број додељен: 25. 1. 2022. 

 

Подружница топличког округа 

 

У 2021. години чланови БДС, ДЕЛЕГАТИ ПОДРУЖНИЦЕ  заједно са 

председником и секретаром  Подружнице Топличког округа  узели су учешће 

у неким организованим активностима БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ, 

али више online путем ПЛАТФОРМИ, ПУТЕМ ВЕБИНАРА И МАЊИМ ОДЛАСЦИМА 

У ДРУГЕ БИБЛИОТЕКЕ И ГРАДОВИМА ГДЕ СУ СЕ ОДРЖАВАЛИ САСТАНЦИ И 

НАУЧНИ СКУПОВИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ.  

Фебруара месеца, Драгана Николић, председник подружнице 

Топличког округа из Народне библиотеке ,,Раде Драинац“ Прокупље, Славица 

Павличевић делегат из Библиотеке  ,,Рака Драинац“ у Блацу и Владан 

Марјановић директор Библиотеке у Житорађи присуствовали су СУПШТИНИ 

БДС.  Свечано је обележен и Дан Библиотеке са гостима Управником НБС, 

Владимиром  Пишталом и Министарком  Мајом Гојковић. 

Марта месеца колега библиотекар – информатор Стеван Бошковић, 

био је пријављен и учествовао на вебинару Секције за дигиталну 

трансформацију библиотека ,,Обрада скениране грађе у програму SCAN 

TAILOOR“. Пренос се одржао на САЈТУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

http://digital.bds.rs/conference/2021 

Конференцију је отворила г-ђа CRISTINE MACKENZIE, ПРЕДСЕДНИЦА IFLA-

е и Богдан Трифуновић, Председник БДС-а. 

Јуна месеца одржан је online курс COBISS/3 Преузимање записа и 

фонд. Преко ZOOM PLATFORME који је слушала колегеница виши књижничар 

Снежана Тамбурић у трајању од три дана од 15-18.06.2021. године. 

Септембра месеца у Лесковцу, одржан је БИБЛИОНЕТ – 15. ГОДИШЊИ 

СТРУЧНО – НАУЧНИ СКУП ЗАЈЕДНИЦЕ МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ. Тема 

скупа Библиотека од куће: изазови и могућности организације библиотечких 

услуга током Пандемије у трајању од три дана, узели су учешће директор 

Драган Огњановић и остали стручни радници. 

Октобра месеца директор Библиотеке учествовао је на скупу Жички 

сабор библиотекара, Библиотеке и културни туризам. 

http://digital.bds.rs/conference/2021
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Децембра месеца директор Драган Огњановић узео је учешће на 

Фестивалу хумора и сатире у Алексинцу где је одржана Промоција Антологије 

афоризама у издању Библиотеке. 

УСЛЕД ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 КОЈА ЈЕ НАЖАЛОСТ УШЛА И У БИБЛИОТЕКЕ 

НИСМО БИЛИ У МОГУЋНОСТИ ДА ОРГАНИЗУЈЕМО ЈОШ ПРОГРАМА И 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО ПРЕДВИДЕЛИ ПЛАНОМ  У 2021. ГОДИНИ ПОДРУЖНИЦЕ 

ТОПЛИЧКОГ РЕГИОНА. 

НИСМО ОДРЖАЛИ НИТИ ЈЕДАН САСТАНАК ПОДРУЖНИЦЕ ТОПЛИЧКОГ 

РЕГИОНА, УСЛЕД ЕПИДИМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ COVID-19. 

 

Програмом рада за 2022. годину сходно епидемиолошкој ситуацији 

COVID-19 зацтртали смо у усменим договорима са колегама који припадају 

Подружници Топличког региона низ активности: 

- Организовање семинара и акредитованих програма свих чланова 

Подружнице у Толичком региону ( место и време по договору са 

члановима Подружнице)  

- Едуктивне састанке који се тичу свих проблема радника у библиотечко- 

информационој делатности  Библиотека у Топличком региону  

- Присуство  састанцима и  Библионету, ЗМБС које организује БДС у 

Београду и другим градовима  

- Одржавање састанака колико је то могуће у току године ради договора 

у оквиру Подружнице Топличког региона 

- Присуство на свим Вебинарима, online Платформама, Курсевима и 

Конференцијама ако то није могуће урадити физичким присуством на 

истим, а услед епидемиолошке ситуације COVID-19 

 

У Прокупљу   

21.01.2022.                                                                                    

Председник Подружнице 

                                                                                                      Топличког региона                                                                                                             

                                                                                                         Драгана Николић 

 

                                                                                                      Секретар Подружнице 

                                                                                                       Топличког региона 

                                                                                                          Снежана Тамбурић 

 

Примљено: 21. 1. 2022. 

Деловодни број додељен: 25. 1. 2022. 

 

Подружница поморавског округа 

 

Према евиденцији Подружница Поморавског округа има укупно   члана: 

- Народна библиотека “Радислав Никчевић” Јагодина   - 10 чланова 

- Народна библиотека “Ресавска школа” Деспотовац – 0 чланова 

- Народна библиотека ”Душан Матић” Ћуприја – 0 чланова 

- Народна библиотека  ”Др Вићентије Ракић” Параћин - 0 

- Народна библиотека “Ресавска библиотека” Свилајнац - 1 

- Народна библиотека “Др Милован Спасић” Рековац – 0 
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Подружница Поморавског округа у току 2021. године није одржавала 

састанке. 

 

Председник  

Нада Димитријевић 

Делегати: 

1. Мирјана Моравчевић 

2. Сузана Танасијевић 

3. Ивана Пешић 

4. Славица Ћирић 

 

Секције и Комисије БДС: 

 

Секције за матичне библиотеке: 

1. Мирјана Моравчевић 

2. Сузана Танасијевић 

 

Комисија за каталогизацију 

1. Нада Димитријевић 

 

 Комисија за серијске публикације 

1. Славица Ћирић 

 

Секција за стару и ретку књигу (Постојала је иницијатива да се формира, није 

ми познато шта се на крају десило) 

1. Нада Димитријевић 

                                                                       Подружница Поморавског округа 

                                                                                  Нада Димитријевић 

 

Примљено: 24. 1. 2022. 

Деловодни број додељен: 25. 1. 2022. 

 

Подружница западнобачког округа 

 

Подружница Западнобачког округа БДС је у 2021. години имала 43 

регистрована члана (17 чланова из Градске библиотеке „Карло Бијелицки” 

Сомбор, 8 чланова из Народне библиотеке „Бранко Радичевић” Оџаци, 8 

чланова из Библиотеке „Миодраг Борисављевић” Апатин и 10 чланова из 

Народне библиотеке Кула).  

Чланови подружнице Западнобачког округа учествовали су у раду 

Друштва у току године на следећим скуповима:  

 

− Скупштина БДС одржана 24. фебруара 2021. године у Народној 

библиотеци Србије у Београду. 

− Прва међународна онлајн конференција о дигиталној трансформацији 

у култури и образовању, одржана од 14. до 16. априла 2021. године, у 

организацији Секције за дигиталну трансформацију библиотека БДС. 

Конференција је праћена преко Зум платформе.  
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− Пети вебинар БДС из серије Библиотеке после 2020. у 2021. години, под 

називом „Са књигама на е: е-књига и електронска позајмица у 

библиотекама”. Водитељ вебинара био је др Богдан Трифуновић, 

библиотекар саветник, директор Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис” из Чачка и председник БДС. Вебинар је одржан 9. 

новембра 2021. године преко Зум платформе. 

− XVIII конференција БДС са темом „После 2020: Нове прилике и 

перспективe” одржана од 14. до 16. децембра 2021. године у Крагујевцу. 

Чланови су такође имали прилику да прате конференцију преко Зум 

платформе.  

− Први састанак Секције за каталогизацију одржан преко Зум платформе 

19. марта 2021. године. 

− Други састанак Секције за каталогизацију одржан преко Зум 

платформе 25. јуна 2021. године, као и вебинар у оквиру састанка: 

„Креирање и редакција нормативних датотека у COBISS.SR”, предавача 

Небојше Ковачевића и Драгиње Витковић из Народне библиотеке 

Србије. 

− Трећи састанак Секције за каталогизацију одржаном преко Зум 

платформе 28. децембра 2021. године. 

У току 2021. године чланови Подружнице Западнобачког округа нису 

организовали састанке, сва комуникација одвијала се путем електронске 

поште и телефонски. 

 

План рада Подружнице Западнобачког округа за 2022. годину 

 

Планови за наредну годину обухватају учествовање у раду скупштине 

БДС, учествовање у раду комисија и секција БДС, спровођење одлука и 

препорука БДС, као и учествовање на стручним скуповима, семинарима и 

другим активностима. Такође, планирано је да Подружница одржи барем 

једну Скупштину и један састанак чланова. 

 

Анђелија Пругинић 

председник подружнице БДС Западнобачког округа 

 

Примљено: 1. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 2. 2. 2022. 

 

Подружница библиотекара Тимочке Крајине 

 

Подружница библиотекара Тимочке Крајине (Борски и Зајечарски округ) 

окупља библиотеке из Бора, Зајечара, Мајданпека, Доњег Милановца, 

Књажевца, Бољевца, Сокобање и Кладова.  У 2021. години имала је укупно 49 

чланова. 

Подружница је у складу са скромним могућностима и новим 

околностима условљена пандемијом вируса Ковид - 19, наставила са радом 

у 2021. години на унапређењу библиотечко-информационе делатности на 

подручју Борског и Зајечарског округа. У првом делу године због строжих 
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епидемиолошких мера нису организовани састанци Подружнице. У другом 

делу године, у оквиру програма сталног стручног усавршавања кадрова у 

библиотечко-информационој делатности одржани су семинари на којима су 

се окупљали и учествовали чланови Подружнице, и то; 

Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар; 

У оквиру сталног стручног усавршавања 17. и 18.11. организовано је 

одржавање акредитованог семинара Креирај свој дигитални свет, чији су 

аутори и релизатори: Сузана Танасијевић, Ивана Пешић и Ивица Лазаревић из 

Народне библиотеке „Радислав Никчевић“ из Јагодине. У складу са 

прописаним мерама заштите због епидемије вируса COVID-19 семинар је 

одржан у два дана, како би се присутни библиотекари поделили у мање 

групе. Семинару је првог дана присуствовало 12, а другог дана 13 

библиотекара из јавних библиотека Зајечарског округа. 

За школске библиотекаре Зајечарског округа 1. и 2.12. одржано је 

саветовање Библиотечко пословање у школским библиотекама. Аутор и 

реализатор била је библиотекар саветник Виолета Станковић Анђелковић. 

Првог дана саветовању је присуствовало 11, а другог 19 школских 

библиотекара. 

Народна Библиотека "Доситеј Новаковић" Неготин;  

Акредитовани семинар за библиотекаре јавних, специјалних и 

високошколских библиотека на тему Библиотечке услуге и садржаји на длану 

: планирање, развоји коришћење мобилних технологија и апликација, чије је 

предавач др Богдан Трифуновић, библиотекар саветник (директор Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку и председник Библиотекарског 

друштва Србије). Семинару су присуствовали  библиотекари из Зајечара, 

Неготина и Кладова као и школски библиотекари из Неготина и одржан је 

21.12. Сутрадан је одржан исти семинар у Матичној библиотеци Бор.   

Библиотека „Центар за културу“ Кладово; 

Казан Култ Кладово - Међународна конференција о живим и 

посредованим сећањима, наслеђу, библиотекама, позоришту и дигиталном 

добу у локалним заједницама у циљу очувања нематеријалног културног 

наслеђа.  

Чланови Подружнице су учествовали у свим догађајима у организацији 

Друштва; 18. Међународна конференција БДС одржана од 14. до 16.12. у 

Крагујевцу; у раду секција и виртелни тематски форуми БДС-а; иницирано је 

и прихваћено од стране Управног одбора БДС-а формирања Секције за рад 

покретних библиотека Србије. 

Библиотекари из Подружнице показали су изузетну спремност за 

сарадњу по питању заједничких проблема на решавању одређених стручних 

питања. Настављено је са  сарадњом библиотекара на припремању текстова 

за стручне часописе који се издају на подручју Тимочке Крајине: «Бележница» 

часопис НБ Бор, «Библиопис» лист НБ Неготин и «Библиотекар» часопис за 

историју и праксу библиотекарства БДС-а. 
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План о раду Подружнице библиотекара Тимочке Крајине 

за 2022. годину 

 

План рада Подружнице библиотекара Тимочке Крајине за 2022. годину 

заснива се на иницијативи окупљања и анимирања чланова у складу са свим 

мерама условљене пандемијом Ковид – 19.  

На почетку године иницираће се видео састанак путем Зум апликације како 

бисмо утврдили начин специфичног рада и организовали нови изборни 

циклус за председника Подружнице. Ако буде услова, окупићемо се и 

физички са темама унапређења рада библиотечко-информационе 

делатности у новим условима. 

Сарадња и размена информација наставиће се на досадашњем 

високом професионалном и колегијалном нивоу. 

  

Председник подружнице 

Жаклина Николић 

 

Примљено: 2. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 3. 2. 2022. 

 

Подружница Библиотеке Матице српске и Универзитета у Новом Саду 

 

Подружница БДС-а Нови Сад – Библиотека Матице српске (БМС) и 

Универзитет у Новом Саду (УНС) током 2021. године није одржала ниједан 

састанак. 

У неколико наврата смо комуницирали са Централном библиотеком 

Филозофског факултета због међубиблиотечке позајмице књига или 

копија/скенирања чланака. 

Делегати БДС-а и чланови из наше Подружнице учествовали су у раду 

Скупштине БДС-а.  

 

У Новом Саду, 

3. фебруар 2022. 

Председник мр Гордана Ђилас 

 

Примљено: 2. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 3. 2. 2022. 

 

Подружница севернобанатског округа 

 

Северобанатска подружница је 2021. године имала укупно 24 члана. Током 

2021. године  због пандемије изазване корона вирусом нису организовани 

састанци подружнице. Чланови подружнице су у 2021. години учествовали у  

догађајима у организацији Друштва, као и у раду секција БДС-а. 

 

У Кикинди,                                                                                                       

3. фебруар 2022. године 
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председник 

Даринка Маљугић 

 

Примљено: 3. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2022. 

 

Подружница специјалних библиотека 

 

1.1 Број чланова Подружнице: 23 чланова  

1.2 Делегати Подружнице: Александра Кручичан (председник Подружнице), 

Андријана Ристић (секретар), Јелена Пушица и Татјана Јовановић  

2. Током 2021. године рад Подружнице био је отежан услед заражавања 

чланства корона вирусом, тако да се комуникација углавном одвијала 

путем преписке. Наши напори да се оствари план предвиђен 2020. 

годином, да се организују акредитовани курсеви у циљу стручног 

усавршавања чланства, услед неповољних епидемиолошких прилика и 

бојазни организатора, није спроведен. 

3. С обзиром да Подружница није организована територијално, да иза ње 

не стоји већа матична библиотека општег типа, и да су наши чланови, 

углавном, једини носиоци библиотекарске делатности у матичним 

институцијама, чак и лакши логистички проблеми нису једноставни за 

решавање. Имајући ово у виду, у протеклој години, ослонац и подршку 

нам је пружило само Друштво, омогућавајући нам приступ online 

предавањима и семинарима, као и конференцијама.  

 

Надамо се да ће година пред нама донети стабилизацију у епидемиолошком 

смислу, а самим тим и веће могућности за остварење циљева. 

 

ПЛАН РАДА ПОДРУЖНИЦЕ СПЕЦИЈАЛНИХ БИБЛИОТЕКА  

БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

за 2022. годину 

 

План рада за 2022. године пресвиђа: 

 

1. Организација и одржавање скупштине Подружнице. 

2. Избор новог руководства Подружнице - услед спречености извршавања 

обавеза постојећег. 

3. Организација акредитованог семинара за чланство. 

4. Организација стручног предавања. 

Београд, 4. фебруар 2022.         

   Александра Кручичан, виши дипл. библиотекар 

          председник Подружнице специјалних библиотека 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2022. 
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Подружница браничевског округа 

 

О раду Подружнице библиотекара Браничевског округа, председница 

Подружнице Вера Зарић Митровић, почетком године послала је Извештај са 

активностима Подружнице у 2020. години, на адресу секретара Друштва. 

 Из Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ чланарину је у 2021. години 

обновило 12 стручних радника (Вера Зарић Митровић, Катарина Бели, Оливер 

Стокић, Миланка Стокић, Јасмина Степановић,  Александра Миленковић, 

Драгана Глишић Живановић, Татјана Живковић, Бранка Пражић, Татјана 

Јовановић Негоицић, Рената Минић и Јелена Чобић Станисављевић). Из 

Народне библиотеке „Србољуб Митић“ у Малом Црнићу, чланови БДС-а су: 

Данијела Божичковић Радуловић и Зорка Стојановић. Из Народне библиотеке 

„Ђура Јакшић“ чланови БДС-а су: Јадранка Грбиновић и Ксенија Илић.  Из 

Народне библиотеке „Никола Сикимић-Максим“ у Кучеву, чланови су: Виолета 

Илић, Ненад Србуљевић и Нада Тодоровић. Из Народне библиотеке „Вук 

Караџић“ у Великом Градишту чланови су: Милена Димитријевић и Наташа 

Алексић.  Из Народне библиотекеа „Вељко Дугошевић“ у Голупцу чланови БДС-

а су: Горан Стојиловић и Јелена Стевановић. Укупно је у Подружници 24 

библиотекара. 

Делгати Подружнице библиотекара Браничевског округа су: Вера Зарић 

Митровић, председница; Татјана Живковић, заменица председнице; Оливер 

Стокић, члан;  Биљана Гајић, заменица члана;  Катарина Бели, чланица; 

Јасмина Степановић, заменица чланице.  

Првој редовној седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије, 

одржаној 20. фебруара 2021. године, у амфитеатру Народне библиотеке 

Србије, из Подружнице библиотекара Браничевског округа присуствовале су: 

Татјана Живковић и Вера Зарић Митровић. Рената Минић је 29. септембра, 

пратила преко Зум платформе вебинар под називом „Стратешки менаџмент 

у јавним библиотекама“ који је одржан у организаци Библиотекарског 

другштва Србије. Предавач: Бојана Грујић (Библиотека Нови Сад). 

Од 14. до 16. децембра 2021. године, поводом Дана библиотекара 

Србије, одржана је 18. Конференција Библиотекарског друштва Србије у 

Крагујевцу. Због пандемије изазване вирусом COVID-19 конференцију су 

чланови Подружнице могли да прате у  а у онлајн окружењу Zoom платформе 

и Facebook странице Друштва.  

 У току 2021. године, чланови Подружнице библиотекара Браничевског 

округа састали су се 6. децембра, поводом присуствовања акредитованом 

програму сталног стручног усавршавања у библитечко-информационој 

делатности, који је успешно реализован у пожаревачкој Библиотеци. Тема 

семинара је била „Менаџмент квалитетом у библиотечко-информационој 

делатности у складу са Стандардом SRP ISO 9001:2015“ а о њој су говорили 

предавачи: др Бранислав Сладић, дипл. инг – консултатнт агенције Приз и 

Милорад Грбовић, директор Народне библиотеке “Доситеј Новаковић“ 

Неготин. Тридесет полазника семинара је са пажњом и интересовањем 

пратило излагање предавача.  

 

Пожаревац, 03. фебруар 2022. година   

Председница Подружнице 

                    Вера Зарић Митровић 
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Примљено: 3. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2022. 

 

Подружница рашког округа 

 

 Делегати Данка Спасојевић и Ивана Хренко присуствовали су 2. 

редовној седници Скупштине БДС одржаној 24. фебруара 2021. године 

у Амфитеатру Народне библиотеке Србије. Том приликом 

представници Подружнице Рашког округа преузели су издања БДС и 

упутили их у општинске библиотеке Рашког округа, у НБ „Др Душан 

Радић” Врњачка Бања, у НБ „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар и у НБ „Ејуп 

Мишовић” Тутин. 

 Поводом Светског дана књиге и ауторских права приредили смо 

предавање „О књизи у Србији у 20. веку”, проф. др Александре Вранеш, 

које је премијерно приказано 23. априла 2021. године, на званичном 

јутјуб каналу Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево. 

 У циљу чувања, актуелизовања и промовисања националне културне  

баштине чланови Подружнице Рашког округа БДС, Катарина 

Јаблановић, Данка Спасојевић и Ивана Хренко, учествовали су на 

стручном скупу „Манастири и библиотеке – чувари културне баштине”, 

одржаном у манастиру Велика Ремета 19. и 20. маја 2021. године. Тема 

излагања Катарине Јаблановић била је „Сарадња библиотека са 

библиотекама традиционалних цркава и верских заједница у Републици 

Србији”. А тема излагања Данке Спасојевић и Иване Хренко била је 

„Сарадња краљевачке библиотеке и црквене заједнице у реализацији 

пројекта „Краљеви дани у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” 

Краљево””. 

 На III научном скупу „Библиотеке и идентитети”, у Градској библиотеци у 

Панчеву, колегиница Марија Петковић из НБ „Др Душан Радић” Врњачка 

Бања, учествовала је са темом „Др Михајло Гавриловић – историчар, 

први управник Архива Краљевине Србије”. 

 На 18. научно-стручној конференцији „Дигитализација културне 

баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална 

хуманистика”, одржаној 14. 9. 2021. године, коју организују Математички 

факултет Универзитета у Београду и Национални центар за 

дигитализацију, чланови Подружнице Рашког округа, Весна 

Андријашевић, Иван Спасојевић и Ивана Хренко представили су 

пројекат „Дигитализација часописа „Повеља” 1971-2020”. Овај пројекат 

приведен је крају у години када НБ „Стефан Првовенчани” Краљево 

обележава велики јубилеј – 50 година континуираног излажења 

часописа „Повеља”.  

 „Жички сабор библиотекара 2021” одржан је 6, 7. и 8. октобра, у 

организацији НБ „Стефан Првовенчани” Краљево и НБ „Др Душан 

Радић” Врњачка Бања. Аутор пројекта је Катарина Јаблановић, члан 

Подружнице Рашког округа. На скупу су учествовали и остали чланови 

Подружнице Рашког округа. Колегиница Весна Андријашевић са радом 

„Духовни сабор Преображење у контексту развоја културног туризма”, 

а колегинице Данка Спасојевић и Наташа Антонијевић  са радом 



18 

 

„Трансформација пословања огранка краљевачке библиотеке у 

Матарушкој Бањи, од оснивања до данас”. Колегиница Марија Петковић 

излагала је рад „Позиција и активности Народне библиотеке „Др Душан 

Радић” у туристичкој понуди Врњачке Бање”.  

 Дана 19. октобра 2021. године, у НБ „Стефан Првовенчани” Краљево 

одржан је састанак чланова Подружнице БДС за Рашки округ. Састанку 

су присуствовали библиотекари из НБ „Др Душан Радић” Врњачка Бања, 

НБ „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар, Центра за културу „Градац” Рашка, 

Културног центра „Рибница”, Народног музеја Краљево и НБ „Стефан 

Првовенчани” Краљево. На састанку се говорило о  активностима 

Подружнице током 2021. године, као и о предлозима и сугестијама 

којима би се додатно унапредиo њен рад.  

 Поводом Дана библиотекара Србије у НБ „Стефан Првовенчани” 

Краљево уприличили смо традиционалну свечаност. Признање 

најбољем школском библиотекару у Рашком округу за 2021. године 

припало је Едини Махмутовић, запосленој у школској библиотеци 

Техничке школе у Новом Пазару. 

 Чланови Подружнице Рашког округа, Александар Димитријевић, Марија 

Симовић и Ивана Хренко учествовали су на 18. конференцији БДС 

„После 2020: нове прилике и перспективе”, одржаној у Крагујевцу 14-16. 

децембра 2021. Тема њиховог излагања била је „Примена мобилних и 

веб апликација у пројектима краљевачке библиотеке”. 

 Поводом обележавања 60 година од доделе Нобелове награде за 

књижевност Иви Андрићу у НБ „Стефан Првовенчани” Краљево, 17. 

децембра 2021. године, приредили смо предавање „Тумачење 

Андрићевих дела” проф. др Милана Алексића, ванредног професора 

на Филолошком факултету у Београду. Предавање је организовано у 

сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Краљево. 

АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ РАДА ПОДРУЖНИЦЕ РАШКОГ ОКРУГА ПЛАНИРАНИ У 

2022. ГОДИНИ: 

 

 Организација и реализација акредитованих програма редовног 

стручног усавршавања библиотекара, за библиотекаре јавних, 

специјалних и школских библиотека; 

 Организација и реализација програма поводом Светског дана књиге, 

23. априла; 

 Успостављање и учвршћивање сарадње са другим удружењима и 

друштвима у земљи и региону; 

 Посете и учешће чланова Подружнице на стручним скуповима и 

конференцијама у Србији и иностранству (Библионет, Конференција 

БДС, ИФЛА конфернције...); 

 Лобирање у циљу промовисања и повећања броја чланова Подружнице 

Рашког округа; 

 Организација и реализација програма поводом Дана библиотекара, 

14. децембра; 
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Све активности Подружнице Рашког округа планиране су и реализоване у 

сарадњи са Службом за развој библиотечко-информационе делатности и 

матичне послове НБ „Стефан Првовенчани” Краљево. 

 

Председник Подружнице Рашког округа БДС 

Ивана Хренко 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2022. 

 

Подружница моравичког округа 

 

Подружница Библиотекарског друштва Србије за Моравички округ (у 

даљем тексту Извештаја - Подружница) током 2021. радила је у складу са 

актуелном здравственом ситуацијом и препорученим превентивним 

противпандемијским мерама у Републици Србији и Моравичком округу. 

Активности које су предвиђене Планом рада за 2021. годину: одржавање две 

Скупштине Подружнице, организовање промоција, трибина и рад у стручним 

телима БДС, као и појачано ангажовање на повећању броја чланова Друштва, 

остварене су делимично, односно у складу са наведеним околностима.  

Напомена: Подружница БДС за Моравички округ, на крају 2021. имала 

је 42 активна члана. 

Подружница је, у складу са актуелним околностима и могућностима за 

окупљање одржала једну Скупштину, 24. 12. 2021.  чији је домаћин била 

чачанска Библиотека. Присуствовало је 29 чланова из јавних, специјалних и 

школских библиотека из све четири општине Округа. Том приликом, у складу 

са прихваћеним дневним редом, усвојени су: Записник са претходне 

Скупштине, од 27. 2. 2020. године, Извештај о раду Подружнице у 2020. и 

предлог Програма рада за 2022.  

На Скупштини је констатовано да се рад Подружнице у 2021. одвијао 

активно, колико су рестриктивне и пандемијске околности дозвољавале, да су 

чланови били у сталној комуникацији, као и да је одржавана добра и 

константна сарадња са Друштвом школских библиотекара Србије и 

Стручним већем ДШБС за МО. Такође је оцењено да је, упркос свим 

непријатним дешавањима и измењеним условима живота и рада, број 

чланова БДС остао задовољавајући, иако нешто мањи него у 2020. години, 

када је било 46 чланова. 

Чланови су такође информисани о свим актуелним дешавањима у 

2021. на нивоу БДС, али и Подружнице, а дискутовало се о Плану рада за 2022. 

и могућим активностима. Присутни су обавештени да ће чачанска Библиотека 

бити домаћин научно-стручног скупа БИБЛИОНЕТ у септембру 2022. и да 

свакако планирају различите видове  учешћа у програму овог скупа, и да се 

посебно активирају школски библиотекари и да се и на плану њиховог рада 

оствари што активнија сарадња у оквиру Подружнице. 

Након одржане Скупштине, по до сада прихваћеној пракси да 

окупљање чланова Подружнице има и карактер едукативног скупа, одржан је 

акредитовани семинар Библиотечке услуге на длану: планирање, развој и 

коришћење мобилних технологија и апликација, аутор и предавач др Богдан 

Трифуновић. Семинар је похађао 31 кандидат из МО. 
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Наведене организоване активности Подружнице биле су једине у 2021. 

години  које су подразумевале окупљање и лични контакт чланова, с обзиром 

на константно постојање препоручених превентивних здравствених мера о 

избегавању присуства већег броја лица у затвореном простору. Сарадња се 

одвијала телефонски и електронском поштом.         Неопходно је нагласити да 

су током 2021.  јавне библиотеке Моравичког округа радиле у складу са 

околностима и уз поштовање препоручених мера, пружају услуге 

корисницима обезбеђивањем жељених наслова публикација, као и да су на 

електронским путем добијене захтеве достављале скенирану жељену грађу. 

Такође су и на својим web адресама (сајтовима) објављивале корисне и 

потребне информације у складу са актуелном ситуацијом, а током године 

константно је одржавана неопходна комуникација на нивоу Подружнице 

телефоном и електронском поштом. 

Током 2021. године изостале су активности чланова Подружнице у 

Секцијама и Комисијама Друштва, у којима су иначе ангажовани, с обзиром 

на актуелне превентивне здравствене мере. Наравно, реч је о састанцима и 

и присуству окупљањима, али су чланови ових стручних тела БДС одржавали 

константну телефонску и електронску комуникацију и тако бивали 

информисани о дешавањима на плану струке.  

Члaнови Подружнице су пратили рад XVIII Међународне конференције 

Библиотекарског друштва Србије (14-16.12.2021, Крагујевац), на тему После 

2020: Нове прилике и перспективе. С обзиром на то да је Конференција  

одржана у хибридном формату, осим једног броја чланова из чачанске, 

горњомилановачке и Библиотеке општине Лучани у Гучи, који су уживо 

присуствовали раду, највећи број чланова из МО пратио је  радни део 

програма у онлајн окружењу, путем Zoom платформе и преноса уживо, који 

се емитовао на Youtube каналу Секције за дигиталну трансформацију 

библиотека БДС и званичне Facebook странице Друштва. На Конференцији су 

библиотекари чачанске Библиотеке имали излагања праћена видео-

презентацијама: Мирко Дрманац - Војсовер у библиотекама, Тања Вуковић и 

Марија Радуловић - Метаморфоза програмских активности у библиотекама. 

Чланови Подружнице, библиотекари чачанске Библиотеке, писали су у 

часопису за теорију и праксу библиотекарства „Библиотекар“, св.1, 2021. 

година,  часопису за библиотекарство „Глас библиотеке“, бр. 27 за 2021. 

годину, као и у стручном часопису „Савремена библиотека“, бр.37.  

 

Предлог програма рада 

Подружнице БДС за Моравички округ за 2022. годину 

 

План рада односно предлог активности за 2022. годину неопходно је 

почети напоменом да због константног трајања посебних околности изазваних 

пандемијом и применом превентивних здравствених мера, програм рада за 

2021. није могао бити остварен.Тачније, реализован је делимично, колико су 

поменуте околности дозволиле, углавном активности које су могле да се 

реализују без већих окупљања, и сматрамо значајним успехом одржавање 

Скупштине Подружнице 24.12.2021. којој је присуствовало 29 чланова из МО, 

када је од стране присутних прихваћен предлог овог Плана. 

То је и разлог што ће део планираних активности за 2021. бити и део 

предлога рада за 2022. годину. Овде је такође неопходна напомена да ће 

https://www.bds.rs/konf2021/wp-content/uploads/2021/12/Mirko_Drmanac_08112021.pdf
https://www.bds.rs/konf2021/wp-content/uploads/2021/12/Vukovic_Radulovic_05112021.pdf
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реализација предлога рада бити условљена околностима на ширем 

друштвеном нивоу у складу са здравственом ситуацијом и мерама које у том 

погледу буду доношене, посебно на локалном нивоу. 

Најпре, предлог рада је да у текућој години буду одржане две Скупштине 

Подружнице- прва, пролећна, у првој половини 2022. године, када буде било 

могуће, уз поштовање превентивних здравствених мера, и  друга као јесење 

заседање, највероватније крајем септембра или почетком октобра 2022. 

године. Наравно, потребно је нагласити да ћемо  бити задовољни бар једним 

окупљањем, уз жељу свих чланова Подружнице, да у потпуности реализујемо 

планирано. Уколико бисмо одржали пролећну Скупштину, такође ћемо тада 

уприличити одређени вид едукације, стручног састанка или промоције, у 

складу са актуелним околностима. Јесење заседање, предвиђено, 

највероватније за почетак октобра, планирано је да буде одржано у Горњем 

Милановцу, и уз ангажовање колега из општинске Библиотеке „Браћа 

Настасијевић“ и специјалне библиотеке Музеја рудничко-таковског краја. 

Реализација овог дела Плана омогућила би посету обема установама, и 

посебно Музеју у Такову, уз стручно вођење колега, као и Норвешкој кући која 

већ више од три деценије постоји у Горњем Милановцу. Сматрамо да би 

овако организовано окупљање између осталог, имало и значајну едукативну 

димензију. 

Планиран је наставак унапређења стручног рада, едукације 

одржавањем промоција стручних гласила, акредитованих семинара, 

трибина, у складу са предлозима и интересовањем чланова, као и што 

активније учешће у раду Секција и Комисија Друштва. 

С обзиром на то да ће чачанска Библиотека бити домаћин научно-

стручног скупа БИБЛИОНЕТ 2022. у септембру ове године, планирано је да се 

у оквиру Скупа уприличи одржавање састанка Секције за матичне 

библиотеке. 

Планирано је и да чланови Подружнице буду ангажовани и да колико је 

могуће пропрате рад поменутог стручног Скупа  

Повећање броја чланова Подружнице, константан рад на указивању на 

значај удруживања библиотечких радника, о добробитима за струку и 

појединца у оквиру библиотечко-информационе делатности стални је део 

Плана рада ове Подрузжнице 

Планирано је интензивирање сарадње са Друштвом школских 

библиотекара Србије, на нивоу Подружнице, али и у целини, уз констатацију 

да је и досадашња комуникација веома задовољавајућа  

Побољшање комуникације у оквиру Подружнице, активније окупљање 

њених чланова бар два пута годишње, независно од скупштинских заседања, 

на теме које би у датом тренутку биле вредне пажње и договора 

Сарадња и објављивање текстова у часописима и зборницима - 

Библиотекар, Глас библиотеке, Слово Ћирилово и др, на теме добрих 

искустава у стручном раду, праћење иновација, трендова у библиотечко-

информационој делатности, на глобалном нивоу, као и промишљања о 

активностима којима се у оквиру БДС у целини и Подружницама као 

микроплану, може допринети афирмацији традиционалних вредности 

струке, као и усвајања нових модела рада и приступа корисницима 

Очекујемо да ће се бар део предложених активности у неком облику 

моћи реализовати у складу са актуелним околностима, у току 2022. године. 
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У Чачку, 3. фебруар 2022. 

 

Дубравка Илић, 

Председник Подружнице БДС за Моравички округ 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 7. 2. 2022. 

 

Подружница мачванског округа 

 

 Председник Подружнице библиотекара Мачванског округа Томислав 

Чотрић и библиотекар Далибор Скочо из Библиотеке Вуковог завичаја у 

Лозници су у јулу 2021. године посетили колеге из библиотеке у Крупњу где су 

представили могућности најновије верзије програма БИСИС 5. Поред тога 

обављене су и консултације око обраде завичајне грађе. 

 Планиране су сличне посете библиотекама у Малом Зворнику и 

Љубовији, али су отказане због КОВИДА. 

Подружница библиотекара Мачванског округа у 2022. години планирала 

одржавање семинара у Малом Зворнику, али је семинар одложен због смрти 

наше колегинице Слађане Гошић, библиотекарке зворничке библиотеке. 

 

       Председник Подружнице 

             Томислав Чотрић 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2022. 

 

Подружница УБ „Светозар Марковић“ и високошколских библиотека 

Универзитета у Београду 

 

Подружница броји oкo 40 чланова (тачан број никада нисам могла да 

утврдим због непостојања базе података о чланству).  

Ове годиде због ситуације са Ковид-19 и мерама здравствене заштите 

није био одржан ниједан састанак. Универзитетска библиотека је од марта 

2019. радила по систему дежурстава и прешли смо на рад од куће. 

Мејлом сам почетком године информисала  колеге о висини 

чланарине за текућу године, прикупила сам чланарину и  уплатила је на рачун 

друштва. Треба пронаћи прави начин да се колеге анимирају и придруже 

друштву.  

До краја године неколико пута сам мејлом обавештавала чланове о 

актуелним питањима из нашег делокруга послова, слала им  позив за радове 

у Библиотекару и за учешће на Конференцији БДС-а.  

Такође сам неколико пута мејлом и телефоном обавестила чланове 

подружнице који још нису подигли чланске карте да то ураде. Међутим, нису 

се појавили тако да ја код себе имам неколико чланских карата (6) о чему 

сам послала допис и секретару Друштва, 23.3.2021. 

 

Делегати подружнице у 2018. били су: 
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1. дрТатјана Брзуловић Станисављевић,  

2. др Драгана Столић 

3. Александра Поповић 

4. Адријана Зубић 

 

У  Београду 

04.02.2022. 

                        

Председник Подружнице УБСМ и високошколских библиотека Универзитета у 

Београду 

Др Татјана Брзуловић Станисављевић 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2022. 

 

Подружница колубарског округа 

 

             У Подружници колубарског округа окупљени су библиотекари пет 

јавних библиотека у домену матичности библиотеке у Ваљеву (Уб, Лајковац, 

Љиг, Мионица и Осечина.  

Током претходне 2021. године изостале су планиране активности у 

оквиру Подружнице. Разлог томе је пандемија корона вирусом. Чланови 

Подружнице били су у контакту електронским и телефонским путем. У 

установама је одржаван редовни радни процес уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. 

Према збирном извештају о чланству и плаћеним чланаринама по 

подружницама Библиотекарског друштва Србије у 2021. години укупан број 

чланова број плаћених чланарина за Колубарски округ је 13.  

Библиотекари су повратили поверење у Друштво и настојали смо да се 

што већи број колега одлучи за чланство у протеклој години ( у складу са 

Статутом Библиотекарског друштва Србије у раду активно учествују 

чланови   са измиреном чланарином за 2021. годину ) 

 

Ружица Дамњановић Ваљево - МБ "Љубомир Ненадовић" 

Виолета Милошевић Ваљево - МБ "Љубомир Ненадовић" 

Бранка Јовић Ваљево - МБ "Љубомир Ненадовић" 

Ана Васиљевић Осечина - Народна библиотека 

Јелица Зељић Осечина - Народна библиотека 

Тања Петровић Осечина - Народна библиотека 

Јелка Панић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Славица Брдаревић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Драгана Јанковић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Снежана Јовановић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Радојица Нешивић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Драган Попадић Уб - ГБ "Божидар Кнежевић" 

Вања Поповић Љиг - Градска библиотека Љиг 
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            Подружница Колубарског округа услед немогућности окупљања није 

организовала стручна предавања и акредитоване семинаре. Библиотекари 

су учествовали на бројним онлајн семинарима, а на неколико стручних 

скупова узели су учешће као излагачи. 

Библиотекари Колубарског су присуствовали семинарима и 

конференцијама: 

 Обрада скениране грађе у програму “Scan Tailor“ одржано 25.03.2021. 

Семинар одржан путем онлајн платформе  „ZOOM“. БДС Секција за 

дигиталну трансформацију организoвала вебинар, који је водио колега 

Милан Јовановић из Народне библиотеке Пирот. Из Народне библиотеке 

Осечина вебинар пратиле Ана Васиљевић, Јелена Чкојић Иконић и 

Јелица Зељић. 

 „Медијска писменост за зрело доба“ 07.05.2021. Организатор семинара 

била је Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ из Ваљева.  Из 

Народне библиотеке Осечина семинару присуствовала  Ана 

Васиљевић, а из Градске библиотеке Љиг Валентина Поповић. 

 Облици и методи дигиталних комуникација за библиотекаре друштвене 

мреже и Google учионица 1. 2. и 3. 06. 2021. у Бањи Врујци  „Облици и 

методи дигиталних комуникација за библиотекаре – друштвене мреже 

и Гугл учионица“ је 25. годишњи семинар Интернет клуба и мреже 

БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА, који је одржан 1,2 и 3. јуна 2021. год. у 

тренинг центру Интернет клуба. Хотел "Врујци", Бања Вруци. Семинару, 

који је окупио 40 библиотекара Србије, присуствовала је Ана Васиљевић 

из Библиотеке Осечина а из Градске библиотеке Љиг Валентина 

Поповић. Семинар је акредитован са 6 бодова код НБС за 2020/21 

годину. 

 Конференција LIBER 2021. 25.06.2021.  

Ове године конференција LIBER је славила педесетогодишњицу, а 

такође је обележила 50. конференцију која се одржала виртуелно. Током свих 

година конференција је била као живо средиште истраживачких библиотека 

из целе Европе. Домаћини конференције биле су колеге из Универзитетске 

библиотеке „Светозар Марковић“из Београда. Из Народне библиотеке 

Осечина конференцију су пратиле Ана Васиљевић, Јелена Чкојић Иконић, 

Јелица Зељић и Тања Петровић. 

 Округли сто завичајних одељења 04.07.2021. Библиотека „Вук Kараџић“ из 

Пријепоља организовала је седми округли сто завичајних одељења, чија 

је тема била: Библиотека као издавач/ Суиздавач, Аутор/Kоаутор 

публикацију завичајних аутора и завичајних тема.  Циљ је био да 

библиотеке сумирају своје издавачке послове, са посебним освртом на 

период рада у условима короне, као и да препознају своју улогу у 

издаваштву завичајног фонда. Прогам је био саставни део програма 

поводом обележавања Дана општине Пријепоље 

Библиотека Осечина је представила рад завичајног одељења и своју 

богату издавачку делатност са посебним освртом на издате публикације, које 

за тему имају очување нематеријалног културног наслеђа осечинског крај и 

које су резултат  систематског проучавања елемената НKН. Рад су присутним 



25 

 

библиотекарима изложиле су Ана Васиљевић,  диполмирани библиотекар и 

Јелица Зељић, књижничар. Издавачку делатност и дигитализовану збирку 

Градске библиотеке Љиг представила је Валентина Поповић. 

XV стручно-научни скуп БИБЛИОНЕТ 2021, 10.09.2021.  

Заједница матичних библиотека Србије и Народна библиотека „Радоје 

Домановић“ у Лесковцу су организовале XV годишњи стручно-научни скуп 

Заједнице Библионет.  Овогодишњи Библионет, тежећи да одржи корак са 

актуелним дешавањима у струци, бавио се темом „Библиотека од куће: 

изазови и могућности организације библиотечких услуга током пандемије“. Из 

Народне библиотеке Осечина скупу су присуствовале Ана Васиљевић, Јелена 

Чкојић Иконић, Јелица Зељић и Тања Петровић. Ружица Дамњановић иѕ 

Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ представила је свој рад на тему 

рада школских библиозека у доба пандемије. 

Вебинар 29.09.2021. 

Библиотекарско друштво Србије организовалао је вебинар у online 

формату преко апликације Zoom „Стратешки менаџмент у јавним 

библиотекама“ Вебинар је водила Бојана Грујић, руководилац Одељења за 

унапређење, развој и надзор библиотечке делатности Градске библиотеке у 

Новом Саду. Након уводног дела и предавања отворена је сесија за дискусију 

учесника. Библиотекари Колубарског округа исшпратили су овај вебинар. 

 Обука дигитализације коју је организовао Факултет драмских уметности 

у Београду. Тероијска предавања одржана су у online формату 18,19,21. 

и 22. 10.2021. Практични део организован је на факултету у терминима 3, 

10, 17, 24. 12. 2021.  и завршно предавање и додела диплома 28. 01. 2022. 

Запослене Ана Васиљевић и Јелена Чкојић Иконић успешно су 

завршиле обуку.  

 Презентација dCOBISS 17.11.2021  У у online формату организована 

презентација Употреба дигиталног репозиторијума у d-COBISS-у. 

Предавачи из ИЗУМ-а, др Алеш Бошњак, директор ИЗУМ-а, маг. Миран 

Петек и Брачко Давор одржали су презентацију. dCOBISS je апликација у 

оквиру COBISS система, која пружа могућности развоја репозиторијума 

за дигиталне садржаје за све библиотеке чланице система COBISS.Net-

a. Из Народне библиотеке Осечина презентацију су пратиле  Ана 

Васиљевић, Јелена Чкојић Иконић, Јелица Зељић и Тања Петровић. 

 На 18. конференцији Библиотекарског друштва Србије у Крагујевцу свој 

рад је излагала Виолета Милошевић из Матичне библиотеке „Љубомир 

ненадовић“. Из Градске библиотеке Божидар Кнежевић, Конференцији 

је присуствовала Јелка Панић, из Народне библиотеке Осечина су 

присуствовале Ана Васиљевић, Јелена Чкојић Иконић, Јелица Зељић и 

Тања Петровић. 

 Конференција  Библиотеке и агенда УН 2030: Улога библиотека у 

промовисању одрживог развоја. Конференција одржана 

9.12.2021.године у online формату преко апликације Zoom.  Организатор 

Конференције било је Библиотекарско друштво Србије.   Из Народне 

библиотеке Осечина Конференцију су пратиле  Ана Васиљевић, Јелена 

Чкојић Иконић, Јелица Зељић и Тања Петровић. 

 Умеће комуникације 17.12.2021.  
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У МБ „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву одржан је семинар на тему 

„Вештине комуникације у колективу“. Општи циљеви семинара усмерени су 

на комуникацијске изазове у периоду пандемије. Предавачи су били Зоран 

Хамовић Иипрофесор Ивана Петровић. Из Матичне библиотеке Виолета 

Милошевич и Ружица дамњановић, иѕ Народне библиотеке Осечина 

семинару  су присуствовале Јелица Зељић и Тања Петровић. 

 Ружица Дамњановић из МБВА „Љубомир Ненадовић“ учествовала је на 

стручни скуп "Библиотеке и културни туризам" у Kраљево, где је са 

колегиницом Данијелом Падејски представила рад "Завичајни фонд 

ваљевске библиотеке у контексту развоја културног туризма". Са 

колегиницом Бранком Јовић, Ружица је у   Панчеву.излагала  на научном 

скупу на тему "Kњижевност у карантину". 

 Ана Васиљевић учесвује у раду Секције за културне и образовне 

програме у библиотекама БДС-а. 

 

                                                                            Председник Подружнице 

                                                                                         Ана Васиљевић 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2022. 

 

Подружница нишавског округа 

 

Подружница Нишавског округа је и у 2021. години наставила са радом 

сходно епидемиолошкој ситуацији у Србији изазваној вирусом Ковид 19.  

Комуникација са Управом Библиотекарског друштва Србије и члановима 

друштва одвијала се на устаљени начин, у електронском облику. 

Предвиђеним активностима за 2021. годину чланови Подружнице 

присуствовали су путем веб платформи или уживо, када је ситуација то 

дозвољавала и уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

У току 2021. године успешно је настављена сарадња на достављању и 

даљој дистрибуцији актуелних штампаних издања Библиотекарског друштва 

Србије, за све чланове Подружнице. 

На почетку године, тачније 24. 02. 2021. делегати Нишке подружнице 

Маријана Стојановић(УБНИ), Сања Стаменковић (Библиотека „Бук Караџић“, 

Алексинац, Татјана Марковић (Библиотека Музеја Ниш) присуствовали су 

Другој редовној седници Скупштине Библиотекарског друштва Србије. 

Чланови Нишке Подружнице су у току године пратили следеће 

активности Друштва: 

 Вебинар, предавање Секције за дигиталну трансформацију под 

називом: „Обрада скениране грађе у програму „Scan Taylor“;   

 Прву Међународну онлајн конференцију о дигиталној трансформацији 

у култури и образовању у организацији Секције за дигиталну 

трансформацију библиотека БДС;  

 Предавање на тему CONOR базе у COBISS систему, у организацији 

Секције за каталогизацију, под називом: „Креирање и редакција 

нормативних датотека у COBISS.SR бази. 
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Колегинице и колеге из библиотеке „Вук Караџић“ у Алексинцу, чланови 

Подружнице, и 2021. године настављају сарадњу са Библиотеком Центра за 

културу Кладово, и активно су укључени у све активности везане за фестивал 

Библиобус. 

Колегинице Андријана Стојановић(УБНИ) и Јелена Глишић(УБНИ) 

наставиле су да учествују у раду Секције за дигиталну трансформацију и 

Секције за каталогизацију. 

На крају 2021. године чланови Нишке подружнице присуствовали су, 

уживо или путем видео преноса, 18. Конференцији Библиотекарског друштва 

Србије: „После 2020: нове прилике и перспективе“, одржаној у Крагујевцу од 

14. до 16. 12. 2021. године. Чланови подружнице који су отпутовали у Крагујевац 

вратили су се задовољни врхунском организацијом Конференције и пратећих 

садржаја и пуни лепих утисака о граду домаћину. 

 

Ниш, 04.02.2022. године 

 

Библиотекарско друштво Србије, Подружница Нишавског округа 

председник Подружнице Маријана Стојановић 

 

Примљено: 4. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2022. 

 

Подружница златиборског округа 

 

Подружница БДС за Златиборски округ је у 2021. години имала 31 

регистрованог члана.  

Структура чланова: 27 чланова из јавних библиотека (Чајетина, 

Пријепоље, Пожега, Ариље, Ужице, Сјеница), 3 члана из школских библиотека. 

и 1 из специјалне библиотеке. 

Као и током 2020. Године, због епидемије изазване корона вирусом, 

односно поштовања мера за њено спречавање комуникација са члановима 

углавном се одржавала телефонским и електронским путем. 

 Изабрани чланови Подружнице за Златиборски округ присуствовали су 

састанцима Управног и Надзорног одбора БДС и дали свој допринос раду 

управе Друштва. 

Представници Подружнице Душица Мурић и и Драгослава Родаљевић, 

члан УО БДС-а, присуствовали су првој заједничкој седници управа Друштва 

библиотекара Републике Српске и Библиотекарског друштва Србије, 

одржаном у Вишеграду. 

Седница Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски 

округ одржана је у новембру 2021. године у просторијама Народне 

библиотеке Ужице. Разматрале су се активности Златиборске подружнице 

БДС-а у наредном периоду  а на дневном реду била је ревизија у Cobiss 

окружењу. Промовисан је стручни часопис Корак библиотеке који поред 

дигиталног од сада излази и у штампаном издању. У оквиру стручног 

усавршавања одржано је предавање „Фотографија у библиотеци. 

Чланови Подружнице пратили су и активно учествовали на онлајн 

скуповима које је Друштво организовало путем Зум платформе као и на 
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Конференцији БДС у Крагујевцу. Актуелне информације су се размењивале 

и преко  БДС мејлинг листе. 

 

Председник Подружнице Златиборског округа БДС 

Илија Смиљанић 

 

Примљено: 7. 2. 2022. 

Деловодни број додељен: 8. 2. 2022. 

 

 

 

секретар Библиотекарског друштва Србије 

 

 

 

МА Никола Петаковић 


